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ตอนที ่๑ 
บทน ำ 

 กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ก าหนดไว้ในข้อ ๑๔ ( ๒ ) ว่า ให้สถำนศึกษำจัดท ำ
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่ มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ โดยได้ก าหนดเป้าหมาย หลักการ เนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน  และร่วมพัฒนาจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด สรุปได้ดังแผนภาพที่ ๑ 
 
 
 
 

 

แผนภาพที ่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จากแผนภาพดังกล่าว จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ทั้งนี้  เนื่องจากแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มี
การแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดย

 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษา 

 

แผนปฏิบัติการประจ าป ี

เนื้อหา 

 หลักสูตรสถานศกึษา 

 การจัดประสบการณ์

การเรียนรู ้

 กระบวนการเรียนรู ้

 การส่งเสริมการ

เรียนรู ้

 การวัดและประเมนิผล 

 การพัฒนาบุคลากร 

 การบริหารจัดการ 

 ผลการประเมนิ

คุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก 

เป้าหมายการพัฒนา 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

แนวคิด/หลักการ 

- บทบาทหน้าที่และแนวทางการมี

ส่วนร่วม 

 บุคลากรของสถานศึกษา 

 ผู้เรียน 

 บิดา มารดา ผูป้กครอง และชมุชน 

- การใช้ผลการประเมนิคุณภาพทั้ง   

   ภายในและภายนอก 

 - การใช้งบประมาณและทรัพยากร 

- การใช้แหล่งวทิยาการภายนอก 
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~ ๓ ~ 

 

การขับเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาตลอดการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ดังนั้น การน าเสนอกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในที่นีจ้ึงขอน าเสนอรายละเอียดของขั้นตอนที่น าไปสู่การตอบค าถามดังแผนภาพที่ ๒ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  ๒ ค าถามเพ่ือน าไปสู่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 

 

วินิจฉัย

สถานศึกษา 

กลยุทธ์/แผนงาน

โครงการ/กจิกรรม 

 

พันธกจิ 

 

ในอนาคต...เราต้องการไปสู่จุดใด 

 

 

ปัจจุบัน...เราอยู่ ณ จดุใด 

 

 

เราจะไปสู่จุดนั้น...ได้อย่างไร 

 

 

เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยน...อะไรบ้าง 
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~ ๔ ~ 

 

ตอนท่ี ๒ 
แนวคิด หลักกำร และควำมส ำคญั 

  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕          และฉบับ
ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ เน้นให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้หน่วย
ปฏิบัติ คือ สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาที่ยึดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ความส าคัญกับ
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานศึกษาจะต้องมีการระดมสมองในการวิเคราะห์สภาพภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้ได้ข้อสรุปในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่เป็นผู้ให้บริการและสอดคล้องกับความปรารถนาของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการรับบริการทางการศึกษา  
 ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาสถานศึกษา ได้แก่ ผู้แทนของครูผู้สอน ผู้แทนของกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนของ
ผู้ปกครองผู้เรียน ผู้แทนขององค์การ หน่วยงานและสถาบัน ตลอดจนสถานประกอบการต่าง ๆ ใน
ชุมชน ให้เข้ามาร่วมคิดร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ช่วยกันก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เงื่อนไขและภาพแห่งความส าเร็จซึ่งครอบคลุมภารกิจ
และความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว จะต้องมุ่งเน้นกระบวนการสร้างคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่
สถานศึกษาก าหนด ถือเป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจะต้องใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ในการก าหนดโครงการพัฒนาในแต่ละด้านที่ตรงกับความต้องการยกระดับ
คุณภาพของการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการ
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งมีหลักการ 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาที่ส าคัญ ดังนี้ 
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กระบวนกำรวิเครำะห์บริบทของสถำนศึกษำ (SWOT Analysis) 
 SWOT Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ผลสรุปส าหรับ

ก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาที่มีความชัดเจน จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats โดยมีความหมาย ดังนี้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แผนภาพที ่๓ กระบวนการวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา (SWOT Analysis) 

 

Strengths คือ จุดแข็งหรือจุดเด่น หมายถึง การด าเนินงานภายในสถานศึกษาที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  

Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือจุดที่ควรพัฒนา หมายถึง การด าเนินงานภายในสถานศึกษา
ที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การด าเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  

Threats คือ อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ ท าให้งานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดทีค่วร

พัฒนา 

ช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
  

ท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

  

 

โอกาส 

 

 

อุปสรรค 
 

ปัจ
จัย

 

ภา
ยใ
น 
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วงจรกำรบริหำรงำนเชิงระบบ (PDCA)  
การท างานที่ประสบความส าเร็จได้เร็วและยั่งยืนล้วนสะท้อนให้เห็นว่ามีการด าเนินงานอย่าง

เป็นขั้นเป็นตอน มีระบบที่ตรวจสอบได้ วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) เป็นกระบวนการด าเนินงาน
เชิงระบบรูปแบบหนึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย PDCA มาจากค าว่า Plan (วางแผน) Do (ปฏิบัติ) Check 
(ตรวจสอบ) และ Act (ด าเนินงานให้เหมาะสม) ดังแสดงในแผนภาพที ่๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ ๔ วงจรคุณภาพ PDCA 

 ขั้นตอนการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
 ขั้นวำงแผน (Plan) เป็นการก าหนดกรอบงานที่ต้องการแก้ปัญหา/ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยพิจารณาว่า ต้องน าข้อมูลอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ 
แล้วก าหนดทางเลือกในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การวางแผนจะช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
  ขั้นปฏิบัติ (DO) เป็นการลงมือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนา ตามทางเลือกที่ก าหนดไว้
ในแผน ขณะเดียวกัน มีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วยว่าด าเนินไปในทิศทางที่ก าหนดไว้
หรือไม ่
  ขั้นตรวจสอบ (Check) เป็นการประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนา ซึ่งท าให้ทราบว่าการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยก าหนด
ความถี่ของการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
  ขั้นด ำเนินงำนให้เหมำะสม (Act) เป็นการพิจารณาผลการตรวจสอบ และอาจจะน าผลการ
ตรวจสอบมาด าเนินการ ๒ กรณี คือ  

กรณีที่ ๑ ถ้ำมีผลกำรปฏิบัติงำนที่ดี ให้น ากระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

กรณีที่ ๒ ถ้ำผลงำนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าผลการประเมินมาพิจารณาว่าควร
ด าเนินการอย่างไรต่อไป เพ่ือให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  

เมื่อน าวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการท างานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การท างานมีการพัฒนาไปอย่าง
ต่อเนื่องไมห่ยุดนิ่ง ดังแผนภาพที ่๕ 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ด าเนนิงาน 

ใหเ้หมาะสม 

วางแผน 

ตรวจสอบ 

ปฏบัิติ 
ด าเนนิงาน

ให้เหมาะสม 
ปฏิบัต ิ

(ฝ่ายบรหิาร) 

(ครู) 

(ผู้ตรวจสอบและฝ่ายบรหิาร) 

(ฝ่ายบรหิาร) 
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~ ๗ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๕ วงจรเดมมิ่งกับการท างานอย่างต่อเนื่อง 
  

บทบำทหน้ำที่ของผูมี้ส่วนเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  การด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรขององค์กร
อ่ืน ๆ ดังนั้น จึงควรเข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ 
  ๑. บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำ  
   ๑.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) วิเคราะห์ ศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ กระทรวง 
กรม จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และสภาพความต้องการของท้องถิ่นชุมชน สภาพการจัดการศึกษา 
ปัญหาและความต้องการจ าเป็น อย่างเป็นระบบ น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ
ความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  ๒) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษากับครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทาง
ความร่วมมอืของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๔) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี)              และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๕) ร่วมประชุมปฏิบัติการและร่วมระดมพลังสมองในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              (ระยะ ๓-๕ ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๖) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

มาตรฐาน 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรับปรุงอย่าง

ต่อเนื่อง 

ปรับปรุง และยกระดับ 

มาตรฐานให้สงูขึ้น 
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~ ๘ ~ 

 

  ๗) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพของแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ระยะ ๓-๕ ปี)  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๘) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) ต่อไป 
   ๑.๒ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/หัวหน้ำกลุ่ม/หัวหน้ำงำน/หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้/ครู มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) สรุปข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน ผลงานดีเด่นของผู้เรียน ศักยภาพของครู สภาพการจัดการเรียนการสอน ปัญหา
และสภาพความต้องการจ าเป็น นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา      ความต้องการของ
ผู้ปกครอง ผู้เรียน และชุมชน  
  ๒) ร่วมประชุมหารือ สัมมนา วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปัญหาและความต้องการจ าเป็น ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของสถานศึกษา 
ร่วมกับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งก าหนดเป้าหมาย/ความส าเร็จสู่การพัฒนางานใน
หน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓) ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/
โครงการ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   

  ๒. บุคลำกรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถำนศึกษำ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
   ๒.๑ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน       สภาพ
ปัญหาและความต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การสนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและ
ทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
   ๒.๒ ผู้ปกครอง ผู้เรียน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความ
ต้องการของผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การศึกษาต่อ 
  ๒) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
ความส าเร็จของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา          และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
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~ ๙ ~ 

 

  ๔) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
   ๒.๓ หน่วยงำน องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) น าเสนอและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหา
และความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและ
ทิศทางพัฒนาชุมชน การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การศึกษาต่อ 
  ๒) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        (ระยะ ๓-๕ ปี) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
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~ ๑๐ ~ 

 

ก าหนดวสิัยทัศน์ พนัธกิจ เปา้หมาย 

 

วิเคราะห์สภาพ ปัญหา และความต้องการจ าเปน็ 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) 

 

ด าเนินการตามแผน 

จัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี 
 

ตดิตาม ตรวจสอบ  
 

ประเมนิ ปรบัปรุงการด าเนนิงาน  
 

ตอนท่ี ๓ 
กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัตกิำรประจ ำป ี

 

การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่ใช้อาศัยหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพนั้นแสดงให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ 
ได ้ดังแผนภาพที่ ๖ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

SWOT 

Analysis 

ปรับให้

เหมาะสม 

ตรวจสอบ 

 การปฏิบัต ิ

การวางแผน 

 
 

แผนภาพที่ ๖  หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพกับการจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศึกษา 
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~ ๑๑ ~ 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (๓-๕ ปี) 
 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๓-๕ ปี) สถานศึกษาสามารถด าเนินการไดต้ามข้ันตอน ดังแผนภาพที่ ๗ 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่๗ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 
ขั้นที่ ๑ แต่งตั้งคณะท ำงำน 
 คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา เช่น 
หัวหน้างาน ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และชุมชน ตามความเหมาะสม เพ่ือให้คณะท างานด าเนินการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ขั้นที่ ๒ รวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับสภำพภำยในและสภำพภำยนอกของสถำนศกึษำ  
 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และสภาพภายนอก ด้าน
โอกาส อุปสรรคในการจัดการศึกษา จัดเก็บหรือรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ 
 
 ข้อมูลด้ำนกฎหมำย นโยบำย และอ่ืน ๆ 

 การปกครอง    
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) 

แต่งตั้งคณะท างาน 

รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและ

สภาพภายนอกของถานศึกษา 

วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

น าผลการวเิคราะหส์ภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา 

ประมวลเป็นวสิัยทัศน์ พนัธกจิ และเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

ก าหนดกลยุทธ์ ตัวชีว้ดัความส าเร็จ และชื่อโครงการ/กจิกรรม 
 

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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~ ๑๒ ~ 

 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงาน   เขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับชาติ ระดับหน่วยงาน 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  

ข้อมูลของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑. ข้อมูลด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

- กฎหมาย นโยบาย และสภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (Local Assessment System) และผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT, O-Net)  

- คุณภาพผู้เรียนจากผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

- สุขภาพผู้เรียน ได้แก่ บันทกึสุขภาพ น้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทาง
กาย 

- อัตราการมาเรียน และอัตราผู้เรียนออกกลางคัน 
- ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น ปพ.๖ ข้อมูลจากโปรแกรม SDQ 

ฯลฯ 
  ๒. ข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ เช่น  

- กฎหมาย นโยบายและสภาพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
- รายงานการประเมินผลและข้อเสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายนอกของ 

สมศ. รอบแรกและรอบสอง 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (๓-๕ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การด าเนินงานและสรุปผลงานโครงการ / กิจกรรม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ของครู/แผนการจัดประสบการณ์ 
- บันทึกผลหลังการสอน/บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
- ผลการประเมินครูด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีของครู 
- บันทึกความดีของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศ/การสังเกตการสอน แฟ้มสะสมงานของครู 

ฯลฯ 
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~ ๑๓ ~ 

 

  ๓. ข้อมูลด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เช่น 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา สถานประกอบการ ปราชญ์

ชาวบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุมครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ความร่วมมือของชุมชนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- ลักษณะสภาพแวดล้อมของชุมชน 

๔. ข้อมูลด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ เช่น 
- ศาสนา เอกลักษณ์ของชุมชน ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
๕. ข้อมูลด้ำนมำตรกำรส่งเสริม เช่น 

- โครงการ/กิจกรรมพิเศษที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 

 ขั้นที่ ๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพภำยในและสภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภายในด้านจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และสภาพ
ภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษานั้น มีการวิเคราะห์หลายแนวทางแต่ที่นิยมใช้อย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ รูปแบบการวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT Analysis ซึ่งมีข้อควรตระหนักดังนี้ 
  ๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา (External environment)  โดยวิเคราะห์
สภาพที่เป็นโอกาส (Opportunity) หรือสภาพที่สถานศึกษาสามารถน ามาพัฒนาจุดแข็งหรือปรับปรุง
แก้ปัญหาจุดที่ควรพัฒนาและสภาพที่เป็นปัญหาอุปสรรค (Threat)         หรือสภาพที่สถานศึกษา
ต้องหาทางหลีกเลี่ยง โดยพิจารณาจากองค์ประกอบด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural) 
เทคโนโลยี (Technology) สภาพเศรษฐกิจ (Economics) การเมืองและกฎหมาย (Political & 
Legal) ที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษาโดยใช้หลักการระดมสมอง ผลการวิเคราะห์ได้สภาพที่เป็นโอกาส
และปัญหาอุปสรรคของสภาพแวดล้อมภายนอก 
  ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา ( Internal environment)  โดย
วิเคราะห์สภาพที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) เพ่ือคงสภาพหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นหรือสภาพที่เป็นจุดที่
ควรพัฒนา (Weakness) หรือสภาพที่ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยุบเลิก         โดยพิจารณา
จากองค์ประกอบด้าน โครงสร้างและนโยบายการบริหาร (Structure & Policy) การบริการและ
ผลผลิต (Service & Products) คน (Man) การเงิน (Money) วัสดุ อุปกรณ์ (Materials) และการ
บริหารจัดการ (Management) 
  ๓. ประมวลผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นโอกาส ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน และ
สังเคราะห์หาสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นจุดยืน หรือจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
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~ ๑๔ ~ 

 

 ตัวอย่ำงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำร SWOT Analysis  
ดำ้นคุณภำพผู้เรียน 
  จดุเด่น   - ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีวินัย ประหยัด และซื่อสัตย์ 
  จุดที่ควรพัฒนา  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ 
  จดุเด่น   - ครทูุกคนจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

- ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
- ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 

  จุดที่ควรพัฒนา  - ครูจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกคนเพ่ิมข้ึน 
- ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 โอกาส - ชุมชนมีเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเด่นชัด 
 อุปสรรค - ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 

- สถานศึกษาส่วนมากใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างคุ้มค่า 
ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 จุดเด่น - ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

- ผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส 
  - ครทูุกคนมีความโอบอ้อมอารี 
  - ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 

- กรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มีวินัยและ  ให้
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 จุดที่ควรพัฒนา  - ผู้เรียนใช้ค าพูดสุภาพและไพเราะเพ่ิมข้ึน 
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 จุดเด่น              -สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนของผู้เรียนได ้

    ส่งผลให้นักเรียนอ่านออกทุกคนและเขียนได้ร้อยละ ๙๐ 
                       - สถานศึกษาจัดกิจกรรมยอดนักอ่านส่งผลให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านร้อย

ละ ๙๕ 
 จุดที่ควรพัฒนา  - สถานศึกษาจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
 

 สรุปข้อมูลผลการวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่า สถานศึกษามีจุดเด่นด้านใดบ้างเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ต่อไป มีจุดที่ควรพัฒนาด้านใดบ้างเพ่ือปรับปรุง แก้ไข ภายใต้สภาพโอกาสและอุปสรรคของ
สถานศึกษา แล้วน าข้อมูลเหล่านี้ไปสู่การก าหนดจุดยืนของสถานศึกษาในลักษณะของวิสัยทัศน์ 
  

ขั้นที่ ๔ กำรน ำผลกำรวิเครำะห์สภำพภำยในและภำยนอกของสถำนศึกษำ ประมวลเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ 

  การน าผลการวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษา ประมวลเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ วิสัยทัศน์  หมายถึง ทิศทางหรือสภาพสถานศึกษาที่ พึงปรารถนาในอนาคตของ
สถานศึกษา ควรมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจจะเป็น ๓ หรือ ๕ ปี ที่มีความเป็นไปได้ โดยเมื่อ
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~ ๑๕ ~ 

 

สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจนประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์แล้ว สถานศึกษาควรแก้ไข
และพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น คง หรือ เพ่ิม จุดเด่นของสถานศึกษาให้มากขึ้น จนบรรลุวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาและเมื่อครบรอบระยะเวลาของวิสัยทัศน์ที่ก าหนด สถานศึกษาสามารถปรับวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 วิสัยทัศน์ที่ดี ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

- เป็นภาพเชิงบวกท่ีสะท้อนถึงความเป็นเลิศขององค์กร 
- ค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
- มีความชัดเจน และสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
- ครอบคลุมสภาพปัญหา และความต้องการจ าเป็น 

 ตัวอย่ำงวิสัยทัศน์ของสถำนศึกษำ ระยะ ๓ ปี 
“ ภายในปี  ๒๕๕๖ โรงเรียน....(ระบุชื่อโรงเรียน).........มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้าน

ความรู้พื้นฐาน โดดเด่นด้านการคิด มีจิตรักการใฝ่รู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ บริหารร่วม
สร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจ ”  

 ๔.๒ กำรก ำหนดพันธกิจของสถำนศึกษำ ด าเนินการโดยน าวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา แต่
ละค า แต่ละข้อความ แต่ละส่วน มาก าหนดภาระงาน ซึ่งเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผล
ตามกิจกรรม ค าส าคัญ(Keywords)/ข้อความ ในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

ตัวอย่ำง กำรก ำหนดพันธกิจ  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน
ด้านความรู้พื้นฐาน โดดเด่น
ด้านการคิด มีจิตรักการใฝ่รู้ 
เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
บริหารร่วมสร้างสรรค์ 
สัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผล
หลักสูตรสถานศึกษา 
ประชาชนพึงพอใจ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๔ .ส่ ง เสริมและพัฒ นาสถานศึ กษาให้ มี การจัดหลั กสู ตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

๖.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง 

  ๔ .๓  กำรก ำหนดเป้ ำหมำย  ด าเนิ นการโดยน าพั นธกิ จแต่ ละข้ อมาพิ จารณ าว่ า  
ถ้าด าเนินการตามพันธกิจที่ก าหนดแล้ว จะเกิดผลผลิตอะไร ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนั้น คือ เป้าหมายที่
ต้องการ ซึ่งจะ ต้องตอบการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน  



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๑๖ ~ 

 

ตัวอย่ำง กำรก ำหนดเป้ำหมำย 
พันธกิจ เป้ำหมำย 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

๔.ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัด
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๔.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า 

๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

๗.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

๖.ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 

๘.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

๗. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

๙.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

๘. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

๑๐.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 
ขั้นที่ ๕ ก ำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
 เมื่อก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของสถานศึกษาชัดเจนแล้ว ให้น าข้อมูล วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายเหล่านั้นไปเป็นฐานคิดในการก าหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและชื่อโครงการ/
กิจกรรม  
 ๕.๑ กำรก ำหนดกลยุทธ์ (กลยุทธ์ระดับองค์กร)  
  การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรซึ่งเป็นกลยุทธ์ของโรงเรียน ด าเนินการโดยน า
เป้าหมายมาจัดหมวดหมู่หรือกลุ่มตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แล้วน ากลุ่มเป้าหมายมา
พิจารณาว่าจะใช้ข้อความหรือค าใดที่ครอบคลุมสื่อความได้ชัดเจน ส าหรับตั้งเป็นชื่อกลยุทธ์ (ของ
โรงเรียน) เช่น 

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 
กลยุทธ์ : สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๑๗ ~ 

 

กลยุทธ์ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
กลยุทธ์ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

ตัวอย่ำง กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
เป้ำหมำย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ

พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 
๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา 
๕. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

หลากหลาย 
๗.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

คุ้มค่า ๓.เสริมสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ๘.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
๙.สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
 

๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษาให้โดดเด่น 

 

๑๐.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

 

๕.พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

   ๕.๒ กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินการโดยน าเป้าหมายมาพิจารณาว่าแต่ละ
เป้าหมาย ชี้วัดความส าเร็จได้จากตัวบุคคล หรืองาน หรือหน่วยงาน เช่น นักเรียน ครู ผู้บริหาร 
บุคลากร งานสารสนเทศ งานวัดผลประเมินผล หรือชุมชน ฯลฯ ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่ำง กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
๑.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่

จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกรายวิชา 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะกระบวนการในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิต สุขภาพกายตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
๔. ร้อยละของผู้เรียนทีร่่วมกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๑๘ ~ 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
๕. ร้อยละของผู้เรียนสามารถระบุอาชีพสุจริตในท้องถิ่นได้ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม
เหตุผล 

๖. ร้อยละของผู้เรียนทีม่ีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสนิใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๗. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ าข้ึนไป 

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองต่อเนื่อง 

๘. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถใช้ Internet สืบค้นข้อมูล 
๙. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้จาก

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
๑๐.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพด้านรักการท างานในระดับดี

ขึ้นไป 
๑๑. ร้อยละของผู้เรียนที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่น 

๔.สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๒. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีได้รับการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบได้ 

๑๓. สถานศึกษามีงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนโดยตรงอย่างน้อยปีละ๑๐ รายการ 

๕.ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑๔. ร้อยละของครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  

๑๕. ร้อยละของครูที่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๑๖. ร้อยละของครูที่มีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน คนละ ๑ 

เรื่อง/ภาคเรียนหรือปีการศึกษา 
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑๗. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนเพ่ือมุ่งยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

๑๘. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
ดีขึ้นไป 

๑๙. สถานศึกษามีข้อมูล หลักฐาน การรว่มกิจกรรมระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

๗.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า 

 

๒๐. สถานศึกษามีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ภาคเรียน 

๒๑. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ 
ครั้งต่อระดับการศึกษา 

๘.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๒๒. สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่าง
น้อยภาคเรียน ละ ๒ ครั้ง 

๒๓. สถานศึกษามีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๒๔. สถานศึกษามีคู่มือ การปฏิบัติงานของสถานศึกษาครบทุก
กลุ่ม/ทุกงาน 

๒๕. สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพ



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๑๙ ~ 

 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

๙. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดด
เด่น 

๒๖. ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 

๒๗. ผู้เรียนร่าเริง แจ่มใส 
๒๘. ครูทุกคนมีความโอบอ้อมอารี 
๒๙. ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตย 

 ๓๐.กรรมการสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นผู้มี
วินั ยและให้ ความร่วมมือ ในการจัดการศึ กษาของ
สถานศึกษา 

๑๐.สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง 

๓๑.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพในระดับดีขึ้นไปตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

 

  ๕.๓ กำรก ำหนดชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
 การก าหนดชื่อโครงการ/กิจกรรม จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ แล้ว
พิจารณาหาชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ครอบคลุมกลยุทธ์นั้น ๆ และเป็นรูปธรรมสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่าง  

ตัวอย่ำง กำรก ำหนดชื่อโครงกำร/กิจกรรม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
๑.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๒. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ฯลฯ 

๒.พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

๑. ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 
๒. ครูมืออาชีพ 
๓. ส่งเสริมประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๖. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการผู้เรียน 

ฯลฯ 
๓.เสริมสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
๑. พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ฯลฯ 
๔. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ

สถานศึกษาให้โดดเด่น 
๑. โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนและการคิด 
    ๑.๑ กิจกรรมยอดนักอ่าน ยอดนักเขียน 
    ๑.๒ กิจกรรมยอดนักคิด 
๒. โครงการลูกกตัญญู 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๒๐ ~ 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
ฯลฯ 

๕. พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง 

๑. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามนโยบายต้นสังกัด 
   ๑.๑ กิจกรรมยอดคนดี ศรี (ชื่อโรงเรียน....) 
   ๑.๒ กิจกรรมยอดคนเก่ง    

ฯลฯ 

 
 



~ ๒๑ ~ 

 

ตัวอย่ำง  โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ  ๓ ปี                                                                                                                     
                                                                       

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 ( โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

 ( โครงกำร) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงกำร 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้ำหมำย  
งบประมำณ / 
ผู้รับผิดชอบ 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑  
พัฒนาคุณภาพ 
ผู้เรยีน 

๑.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

๑.๑ ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
๑.๒ ยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

 
ฯลฯ 

๑.๑ ร้อยละผู้เรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิกลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในระดับดี
ขึ้นไป                  
 
 
๑.๒ ร้อยละผู้เรียนท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิกลุม่
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับ
ดีขึ้นไป         

ฯลฯ 

มฐ.ที่ ๕ 
 (๕.๑-๕.๔) 
 

๑.๑ ผู้เรยีนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
๖๐ มผีลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป                  
 
๑.๒ ผู้เรยีนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
๕๐ มผีลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป   

ฯลฯ 

๑.๑ ผู้เรยีนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
๖๕ มผีลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป                  
 
๑.๒ ผู้เรยีนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
๕๕ มผีลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป 

ฯลฯ 
 

๑.๑ ผู้เรยีนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ มผีลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย
ในระดับดีขึ้นไป                  
 
๑.๒ ผู้เรยีนเฉลี่ย
อย่างน้อยร้อยละ 
๖๐ มผีลสัมฤทธ์ิ
กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์
ในระดับดีขึ้นไป 

ฯลฯ 
 

๒๔๐,๐๐๐ บาท  
กลุ่มวิชาการ 
(นาง………  และ 
นาย.........) 
 
 
 
 
(นาย……….....) 

 ๒.โครงการ.... กิจกรรม.......... ...................... ..................... .................. ................... ................... ................... 
ตัวอย่ำง (ต่อ)                                                                                                               



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๒๒ ~ 

 

                                                                       

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

 ( โครงกำร) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงกำร 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้ำหมำย  
งบประมำณ / 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๕ 
 

ปี ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์ที่ ๒  
พัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

๑.โครงการ 
ครูมืออาชีพ 
 
 
 

ฯลฯ 

๑.๑ การจัดการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน
ส าคัญ 
 
 
๑.๒ ........... 

๑.๑ ร้อยละของครูที่
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป                  
๑.๒ ........... 

มฐ.ที่ ๗ 
(๗.๑-๗.๙) 

๑.๑ ครูร้อยละ ๘๕
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป                  
๑.๒ ........... 

๑.๑ ครูร้อยละ ๙๐
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป                  
 
๑.๒ ........... 

๑.๑ ครูร้อยละ 
๑๐๐จัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญในระดับดีขึ้น
ไป                  
๑.๒ ........... 

............... บาท  
กลุ่มบรหิารงาน
บุคคล 
(นาง……… )  
 
 

๒.โครงการ.... กิจกรรม.......... ...................... .................... .................. ................... ................... ................... 

กลยุทธ์ที่ ๓  
เสรมิสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๑.โครงการ 
พัฒนาและใช้
แหล่งเรียนรู้
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 
 

ฯลฯ 

๑.๑ พัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน
สถานศึกษาให้พร้อม
ใช้ 
๑.๒ ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑.๑ ร้อยละของ
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาท่ีพร้อม
ใช้ 
๑.๒ ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่ได้ใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ฯลฯ   

มฐ.ที่ ๑ 
(๑.๑,๑.๒,๑.๖) 
มฐ.ที่ ๗ 
(๗.๔,๗.๕) 
มฐ.ที่ ๙ (๙.๓) 
มฐ.ที ่๑๑ 
(๑๑.๑,๑๑.๓) 
มฐ.ที่ ๑๓
(๑๓.๑) 

๑.๑ สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายในที่
พร้อมใช้ร้อยละ ๙๐ 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐ของ
ผู้เรยีนที่ได้ใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑.๑ สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายในที่
พร้อมใช้ร้อยละ๙๕ 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐ของ
ผู้เรยีนที่ได้ใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑.๑ สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายในที่
พร้อมใช้ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐
ของผู้เรียนที่ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศกึษา 

ฯลฯ 

............... บาท  
กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 (นาย.........) 

ตัวอย่ำง (ต่อ)                   
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~ ๒๓ ~ 

 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

 (กลยุทธ์ของ
โรงเรียน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงำน 

 ( โครงกำร) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงกำร 

 ( กิจกรรม) 

ตัวชี้วัด 
ควำมส ำเร็จ 

สนองมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้ำหมำย  
งบประมำณ / 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๕ 
 

ปี ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์ที่ ๔  
ส่งเสริมอตัลกัษณ์
ของสถานศึกษา
ให้โดดเด่น 

๑.โครงการ 
พัฒนาการอ่าน
การเขียนและ
การคิด 
 
 

ฯลฯ 

๑.๑ กิจกรรม 
ยอดนักอ่าน 
ยอดนักเขียน 
 
 
 
๑. ๒ กิจกรรม ยอด

นักคิด 
 
 

๑.๑ ร้อยละของ
ผู้เรยีนทีอ่่านออก
เขียนได้ในระดับดี
ขึ้นไปตามจุดเน้น
ของสถานศึกษา                
 
๑.๒ ........... 

มฐ.ที่ ๓ 
(๓.๑-๓.๔) 
มฐ.ที่ ๔ 
(๔.๑-๔.๔) 
มฐ.ที่ ๕ 
(๕.๑-๕.๔) 
มฐ.ที่ ๖ 
(๖.๑-๖.๔) 
มฐ.ที่ ๑๔(๑๔.๑) 
มฐ.ที่ ๑๕(๑๕.๑) 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ 
๘๐ที่อ่านออกเขียน
ได้ในระดับดีขึ้นไป
ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา                
 
๑.๒ ........... 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐ที่อ่านออกเขียน
ได้ในระดับดีขึ้นไป
ตามจุดเน้นของ
สถานศึกษา                
 
๑.๒ ........... 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ 
๑๐๐ที่อ่านออก
เขียนได้ในระดับดี
ขึ้นไปตามจุดเน้น
ของสถานศึกษา                
๑.๒ ........... 

............... บาท  
กลุ่มวิชาการ 
(นาง………, 
นางสาว.......... )  
 
 

กลยุทธ์ที่ ๕  
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาตาม
แนวทางปฏิรูป
การศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง 

๑.พัฒนา
คุณภาพ
สถานศึกษาตาม
นโยบายต้น
สังกัด 

ฯลฯ 

๑.๑ กิจกรรม    
ยอดคนดี ศรี(ช่ือ
โรงเรียน....) 
 
๑.๒ กิจกรรม    
ยอดคนเก่ง....  

ฯลฯ 

๑.๑ ร้อยละของ  
ผู้เรยีนที่เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
๑.๒ ........... 

 
ฯลฯ   

มฐ.ที่ ๑_๖ 
ทุกตัวบ่งช้ี 
มฐ.ที่ ๑๕
(๑๕.๑) 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ
๙๐เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
๑.๒ ............. 

 
ฯลฯ 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ
๙๕เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
๑.๒ ............. 

 
ฯลฯ 

๑.๑ ผูเ้รยีนรอ้ยละ
๑๐๐เป็นคนดี  
มีคุณค่าของ
สถานศึกษา 
๑.๒ ............. 
ฯลฯสถานศึกษา 

ฯลฯ 

............... บาท  
กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 (นาย.........) 
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~ ๒๖ ~ 

 

 
เมื่อได้ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ชื่อโครงการ/

กิจกรรม แล้ว จะเป็นการน าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดท าเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) ซ่ึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑ แนะน าสถานศึกษาในภาพรวม เช่น ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ประวัติความเป็นมาของ
สถานศึกษา ข้อมูลด้านการบริหาร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ 
ผลงานที่ผ่านมารอบ ๓ ปี ฯลฯ 
 ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ          . 
   (แสดงเป็น ๓-๕ ปี) 

 ส่วนที่ ๕ การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 ภำคผนวก 
 ส าเนาค าสั่งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา (ระยะ ๓-๕ ปี) 
 บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระยะ ๓-๕ ปี) ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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~ ๒๗ ~ 

 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อาจด าเนินการเป็นปีงบประมาณ 
หรือ ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมและการพิจารณาของสถานศึกษาและนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด มีข้ันตอนส าคัญดังแผนภาพที่ ๘ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๘  ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

๑. กำรแต่งตั้งคณะท ำงำน 
 คณะท างานควรประกอบด้วยคณะบุคคลจากหลายฝ่ายทั้งในและนอกสถานศึกษา        เช่น 

หัวหน้างาน ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและชุมชน ตามความเหมาะสม 
 ๒. กำรศึกษำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

การด าเนินการในขั้นนี้ คณะท างานควรท าความเข้าใจสาระส าคัญของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเป้าหมายแต่ละปีให้ชัดเจน      เพ่ือน าสู่
การจัดล าดับโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. กำรวิเครำะห์จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 

 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
๑) ชื่อโครงกำร 

ชื่อกิจกรรม (ถ้าม)ี 
    ลักษณะของโครงการ (โครงการใหม่/โครงการต่อเนื่อง) 
   สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร  

 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม /กลุ่มท่ีรับผิดชอบ 

  ๒) หลักกำรและเหตุผล  
  หลักการ เป็นการน าเสนอที่มาของโครงการโดยค านึงถึงกฎหมาย นโยบายทางการศึกษา
ระดับต่าง ๆ จุดหมายในการจัดการศึกษา หรือกระแสสังคมที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา เป็น
ต้น  
  ส่วนเหตุผลนั้นเป็นการน าเสนอข้อความที่สนับสนุนหรือยืนยันแสดงแนวโน้มให้เห็นว่า
โครงการ/กิจกรรมมีความจ าเป็นอย่างไร หากไม่ด าเนินการจะมีผลเสียหายต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร และ
หากด าเนินการแล้วจะเป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษาอย่างไร ในส่วนนี้ควรน าเสนอข้อมูลสนับสนุนเชิงปริมาณ

แต่งตั้งคณะท างาน 
 

ศึกษาแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

วิเคราะห์จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

จัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
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~ ๒๘ ~ 

 

และคุณภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไว้ก็จะเป็นหลักฐานแสดงถึง
ความตระหนักและความพยายามของสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ มีความส าคัญและและ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

   ๓) วัตถุประสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรม โดยระบุเป็นข้อ ๆ ประมาณ ๑-๓ ข้อ เป็นรูปธรรมสามารถวัดและปฏิบัติได้  

   ๔) เป้ำหมำย ควรระบุ ๒ ประเด็น ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
  ๔.๑) เป้าหมายเชิงปริมาณ เป็นเป้าหมายที่แสดงผลเชิงตัวเลข 

๔.๒) เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นเป้าหมายที่ระบุคุณภาพที่รองรับหลักการและเหตุผล 
หรือประโยชน์ของโครงการ  

๕) วิธีด ำเนินกำร เป็นขั้นการน าเสนอภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญเพ่ือให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยระบุให้ชัดเจนว่า “จะท าอะไร ใครเป็นผู้ท า ท าที่ไหน ท าอย่างไร เริ่มต้นเมื่อใดเสร็จสิ้นเมื่อใด 
ไดผ้ลประการใด”  

๖) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เป็นหัวข้อหรือองค์ประกอบที่ ระบุ
ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ/กิจกรรม จนเสร็จสิ้นโครงการ โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นและเสร็จสิ้น
โครงการ 

๗) งบประมำณ เป็นการน าเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ/กิจกรรม ควร
จ าแนกรายการค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน การระบุยอดงบประมาณ ควรระบุแหล่งที่มาของงบประมาณด้วย รวมทั้ง
อาจระบุทรัพยากรอ่ืนที่ต้องการ เช่น คน วัสดุ เป็นต้น  

๘) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เป็นการให้แนวทางแก่ผู้อนุมัติและผู้ปฏิบัติว่าในการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม นั้น ควรจะประสานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้าง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

๙) ระดับควำมส ำเร็จ บอกตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม               ตาม
วัตถุประสงค์ และแสดงได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการระบุให้ทราบว่าโครงการจะได้รับการประเมิน
ส่วนใดบ้าง โดยวิธีการและเครื่องมือประเมินประเภทใด ให้สอดคล้องครอบคลุมกับตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑๐)  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้าง ใครเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ สามารถระบุประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ไม่ใช่การน าวัตถุประสงค์มาเขียนเป็น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๔. กำรจัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
   แผนปฏิบัติการประจ าปี มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ปกนอก 
๒. ปกใน 
๓. ค าน า 
๔. สารบัญ 
๕. เนื้อหา ประกอบด้วย 

   - ส่วนที่ ๑ บทน า ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สรุปย่อความเป็นมาของสถานศึกษา       ภาระงาน/
ปริมาณงาน ผลงานที่ประสบผลส าเร็จที่ผ่านมา ประมาณการจ านวนนักเรียนและรายรับของสถานศึกษาปี
การศึกษาที่น ามาจัดท าแผนปฏิบัติการ  



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๒๙ ~ 

 

   - ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา  
   - ส่วนที่ ๓ รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรม          และ
ประมาณการงบประมาณ  
   - ส่วนที่ ๔ การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

- ภาคผนวก ประกอบด้วย ส าเนาค าสั่งคณะท างาน / คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 

  
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 
สรุปย่อควำมเป็นมำ 
..................................................................................................................... ........................... 
ภำระงำน/ปริมำณ 
............................................................................................................................. ................... 
ผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................... 
ประมำณกำรรำยรับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ................ 
(กรณี โรงเรียนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ต้องระบุรำยรับสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ โดยใช้
ข้อมูลจ ำนวนนักเรียนของวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๓)  

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
๑. เงินอุดหนุนรำยหัว 

๑.๑ ช้ันอนุบาล ๑             จ านวน ..........คน 
๑.๒ ช้ันอนุบาล ๒            จ านวน ..........คน 
๑.๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  จ านวน ..........คน 
๑.๔ ช้ัน.............................  จ านวน ..........คน 
๑.๕ ช้ัน.............................  จ านวน ..........คน 

ฯลฯ 

  

๒.เงินอุดหนุนอื่นๆ 
๒.๑ 
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~ ๓๐ ~ 

 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
๒.๒ 
๒.๓ 
เงินบริจำคอ่ืนๆ 
๓.๑ 
๓.๒ 
๓.๓ 

  

รวม   
 

ส่วนที่ ๒ ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

วิสัยทัศน์  
................................................................................................................. ............................... 

พันธกิจ  
................................................................................................................. ............................... 

เป้าหมาย  
........................................................................... ..................................................................... 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
............................................................................................................................. ................... 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ................... 
 

สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อสิ้นปีการศึกษา................ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ กลยุทธ์ระดับโครงกำร

(กิจกรรม) 
กลยุทธ์ระดับแผนงำน 

(โครงกำร) 
กลยุทธ์ระดับองค์กร

(แผนงำน) 
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~ ๓๑ ~ 

 

 
 

ส่วนที่ ๓  
ส่วนที่ ๓.๑ รำยละเอียดของแผนงำน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงกำร/กิจกรรม และประมำณกำรงบประมำณ 

จ ำแนกตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ 
กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ หมำยเหตุ 

๑. ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร 
        ๑.๑ โครงการ............... 

   ๑) กิจกรรม ................. 
   ๒) กิจกรรม ................. 
   ๓) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
        ๑.๒ โครงการ............... 
        ๑.๓ โครงการ............... 

ฯลฯ 
๒.ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
        ๒.๑ โครงการ..............  

๑) กิจกรรม ................. 
๒) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
        ๒.๒ โครงการ............... 
        ๒.๓ โครงการ............... 

ฯลฯ 
๓. ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ 
        ๓.๑ โครงการ............... 

๑) กิจกรรม ................. 
๒) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
       ๓.๒ โครงการ............... 
       ๓.๓ โครงการ............... 

ฯลฯ 
 
 
 
 

๔. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 
       ๔.๑ โครงการ............... 
           ๑) กิจกรรม ................. 
           ๒) กิจกรรม ................. 

ฯลฯ 
           ๔.๒ โครงการ............... 

 ต้องเป็นโครงการที่
ปรากฏใน
แผนพัฒนาการจดั
การศึกษาฯและ
โครงการ/กิจกรรม
ที่สนองอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
สนองนโยบาย 
จุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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~ ๓๒ ~ 

 

กำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ งบประมำณ หมำยเหตุ 
           ๔.๓ โครงการ............... 

ฯลฯ 
 
หมายเหตุ : โครงการ/กิจกรรมที่สนองอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
                สนองนโยบายพิเศษ จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด 
                อาจจัดเรียงไว้ในกลุม่การบรหิารงานของสถานศึกษา 
                ที่เกี่ยวข้องหรือจัดเรยีงเป็นล าดับท่ี ๕ และ  ๖ ก็ได ้
 

 

ส่วนที่ ๓.๒ รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเขียนโครงกำร/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

๑. แผนงาน(กลยุทธ์ระดับองค์กร)......................................................................................... 
๒. ชื่อโครงการ................................................................................................................. 

(ชื่อกิจกรรม : ..........................................................................................................) 
๓. หลักการและเหตุผล..................................................................................................... 
๔. วัตถุประสงค์ 

๔.๑.......................................................................................................................... .. 
๔.๒......................................................... ................................................................... 

    ๕. เป้าหมาย 
          ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ...........................................................................................  
          ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ........................................................................................... 

 
 
 
๖. วิธีด าเนินการ / ขั้นตอนด าเนินงาน 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.................................................    
๒...............................................    
๓.....................................................    
๔.................................................    

  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ……………………………………………………………………….. 
๘. งบประมาณ................................................................................บาท 
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~ ๓๓ ~ 

 

๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง………………………………………………………………………. 
๑๐. ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑.................................................   
๒...............................................   
๓...............................................   

  

 ๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ .............................................................. ...................................... 
 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (.....................................................) 

                                ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนที่ ๔ กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินและรำยงำน 
 กำรก ำกับ ติดตำม (มีคณะกรรมก ากับและติดตาม ขั้นตอน ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆ) 

………………………………..................................…………………………………………………………………… 
กำรประเมินแผน/โครงกำร/กิจกรรม (มีคณะกรรมการประเมินผล ระยะเวลา วิธีการ และอ่ืน ๆ) 
....…………………………..................................…………………………………………………………………… 
กำรรำยงำนผลและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
……………………………..................................…………………………………………………………………… 

ภำคผนวก 
 ส าเนาค าสั่งคณะท างาน / คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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~ ๓๔ ~ 

 

ตอนท่ี๔ 
ตัวอย่ำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำคณุภำพกำรจัดกำรศกึษำ 

ของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัตกิำรประจ ำป ี
 

 
 
 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มี
ขั้นตอนหรือแนวด าเนินการได้หลายวิธี ในที่นี้ขอเสนอวิธีการหนึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาด้าน
การเรียนการสอนของโรงเรียนกรณีตัวอย่าง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ รวบรวมวิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกชั้นเรียน 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

คะแนนเฉลีย่ร้อยละ ล าดับ 
การพัฒนา ปี กศ.๕๐  ปี กศ. ๕๑ ก้าวหน้า  ปี กศ. ๕๑ ปี กศ. ๕๒ ก้าวหน้า 

ภาษาไทย ๔๗.๙๓ ๔๖.๗๘ -๑.๑๕ ๔๖.๗๘ ๔๔.๒๘ -๒.๕๐ ๑ 
คณิตศาสตร์ ๕๑.๓๘ ๔๙.๘๘ -๑.๕๐ ๔๙.๘๘ ๕๐.๖๐ +๐.๗๒ ๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๓.๑๓ ๔๘.๕๖ +๕.๔๓ ๔๘.๕๖ ๔๖.๗๘ -๑.๗๘ ๒ 
สังคมศึกษา ฯ ๕๖.๓๘ ๕๐.๕๓ -๕.๘๓ ๕๐.๕๓ ๕๐.๕๙ +๐.๐๖ ๕ 
สุขศึกษา ฯ ๖๗.๔๘ ๗๒.๓๔ +๔.๘๖ ๗๒.๓๔ ๗๑.๗๘ -๐.๕๖ ๔ 
ศิลปะ ๖๕.๐๙ ๖๘.๖๖ +๓.๕๗ ๖๘.๖๖ ๖๙.๖๗ +๑.๐๑ ๘ 
การงานอาชีพฯ ๗๘.๔๕ ๗๙.๙๗ +๑.๕๒ ๗๙.๙๗ ๘๐.๒๕ +๐.๒๘ ๖ 
ภาษาต่างประเทศ ๕๒.๓๙ ๕๐.๘๙ -๑.๕๐ ๕๐.๘๙ ๔๙.๖๖ -๑.๒๓ ๓ 

รวมเฉลี่ย ๕๗.๗๘ ๕๘.๔๕ +๐.๖๗ ๕๘.๔๕ ๕๗.๙๕ -๐.๕๐  
   
 

จากตาราง สรุปได้ว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเป็น
การเร่งด่วน คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 
สุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และศิลปะ 
ตามล าดับ  
  ๑.๒ ผลการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

กลุ่มสาระการ ประถมศึกษาปีที่ ๒ ประถมศึกษาปีที่ ๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ตัวอย่าง 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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~ ๓๕ ~ 

 

เรียนรู้ คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

คะแนนระดับดี 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

คะแนนระดับดี 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้

คะแนนระดับดี 

ภาษาไทย ๔๖.๘๕ ๘.๕๙ ๔๗.๙๑ ๘.๔๓ ๔๒.๒๐ ๓.๒๕ 

คณิตศาสตร์ ๕๐.๑๑ ๙.๔๙ ๔๙.๘๓ ๑๐.๔๑ ๔๘.๔๕ ๕.๔๐ 
 

 จากตาราง สรุปได้ว่า คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด ๔๒.๒๐ รองลงมาตามล าดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที ๒ และ ๕ คะแนนเฉลี่ย ๔๖.๘๕ และ ๔๗.๙๑  
 ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๔๘.๔๕  
รองลงมาตามล าดับ คือ ชั้นประถมศึกษาปีที ๕ และ ๒ คะแนนเฉลี่ย ๔๙.๘๓ และ ๕๐.๑๑  
 

 ๑.๓ ผลการทดสอบ O-Net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒  
 

ระดับ
ชั้น 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานฯ ภาษา 

ต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

ป.๖ ๔๕.๘๘ ๔๘.๓๕ ๔๗.๐๗ ๕๐.๕๙ ๖๙.๒๓ ๗๔.๙๘ ๗๔.๗๗ ๔๘.๐๗ ๕๗.๓๙ 

ม.๓ ๔๒.๖๔ ๔๙.๒๕ ๔๘.๐๒ ๕๐.๑๐ ๗๐.๒๐ ๗๒.๔๕ ๗๔.๒๐ ๔๙.๐๗ ๕๗.๐๐ 

 
 

  จากตาราง สรุปได้ว่า โดยภาพรวมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๕๗.๓๗           เมื่อ
พิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สูงสุด ๗๔.๙๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๔๕.๘๘ และรองลงมาตามล าดับ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔๗.๐๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔๘.๐๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๘.๓๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ๕๐.๕๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๖๙.๒๓ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๗๔.๗๗  
 ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย ๕๗.๐๐ ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สูงสุด ๗๔.๒๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๔๒.๖๔ และรองลงมา
ตามล าดับ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๔๘.๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๔๙.๐๗ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๙.๒๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม ๕๐.๕๙ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๗๐.๒๐ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๗๒.๔๕ 

๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก เปรียบเทียบรอบแรกและรอบสอง  
ปรากฏผล ดังนี้ 

 

มาตรฐานที่ 
รอบแรก รอบสอง 

ค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 
ด้ำนผู้เรียน ๑.มีคุณธรรม จริยธรรม ค่า

นิยมฯ 
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~ ๓๖ ~ 

 

 

มาตรฐานที่ 
รอบแรก รอบสอง 

ค่าเฉลี่ย อิงเกณฑ์ อิงสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย 
๒.๓๙ ๓.๕๗ ๔ ๓.๓๙ 

๒.มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ฯ 

๒.๙๐ ๓.๘๗ ๔ ๓.๙๔ 

๓.มสีุนทรียภาพ ฯ ๒.๗๘ ๓.๘๕ ๓ ๓.๔๓ 
๔.มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ฯ ๒.๘๙ ๓.๐๒ ๓ ๓.๐๑ 
๕.มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น ฯ ๑.๘๑** ๒.๐๘ ๒ ๒.๐๔** 
๖.มีทักษะในการแสวงหาความรู้ฯ ๒.๗๘ ๓.๓๕ ๔ ๓.๖๘ 
๗.มีทักษะการท างาน ๒.๗๕ ๓.๖๘ ๔ ๓.๘๔ 
ด้ำนคร ู

๘.มีคณุวุฒิ ความรูฯ้ 
 

๒.๑๔ 
 

๓.๖๐ 
 

๔ 
 

๓.๘๐ 
๙. มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ๒.๘๙ ๓.๑๗ ๔ ๓.๕๙ 
ด้ำนผู้บริหำร 
๑๐.มีภาวะผู้น าฯ 

 
๓.๐๐ 

 
๔.๐๐ 

 
๔.๐๐ 

 
๔.๐๐ 

๑๑.มีการจดัองค์กร โครงสร้าง ฯ ๒.๓๕ ๓.๐๕ ๓.๐๐ ๓.๐๓ 
๑๒.มีการจดักิจกรรมฯ โดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคญั 
๒.๒๘ ๓.๔๐ ๔.๐๐ ๓.๗๐ 

๑๓.มีหลักสูตรเหมาะสมฯ ๒.๓๔ ๒.๘๐ ๔.๐๐ ๓.๔๐ 
๑๔.ส่งเสริมความสมัพันธ์ ความรว่มมือ

กับชุมชน 
๓.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ 

  
๑.๕ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง สมศ.ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้  

 ด้ำนผู้เรียน  
พั ฒ น าผู้ เรี ย น ให้ มี ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า งก าร เรี ย น สู งขึ้ น  แ ล ะ ให้ มี ทั ก ษ ะก ารคิ ด วิ เค ร าะห์  

คิดสังเคราะห์ ฯ ให้ก้าวหน้ามากขึ้น 
  ด้ำนครู  

ควรมีการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน าไปวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและศักยภาพผู้เรียนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการน าไปก าหนดเป้าหมายการ
เรียนรู้ผู้เรียนรายบุคคลและวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงรวมทั้งการสร้างเครื่องมือวัดผลที่เน้น
ทักษะการคิดระดับสูงให้มากขึ้น ให้ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้     ทักษะและเจตคต ิ
  ด้ำนผู้บริหำร  

ควรด าเนินการให้มีการประเมินหลักสูตรให้ครบถ้วนตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่
การประเมินเอกสารหลักสูตร การน าไปใช้และความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายก่อน
ด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่นและสภาพจริง ซึ่งจะช่วยให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง 
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~ ๓๗ ~ 

 

 ๑.๖ ข้อมูลจากการนิเทศภายใน สรุปได้ว่า ครูผู้สอนสอนและวัดผลประเมินผลโดยเน้นความรู้ เป็น
ส่วนใหญ่ใช้สื่อค่อนข้างน้อย  
 ๑.๗ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สรุปภาพรวมได้ว่า ผู้เรียนควรได้รับการสร้างเสริม
เกี่ยวกับการประหยัด การมีจิตสาธารณะ การตรงต่อเวลา ความอดทนและความขยันหมั่นเพียร 
  
 
 
ขั้นตอนที่ ๒ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ ( SWOT Analysis) 
 น าข้อมูลสารสนเทศจากข้อ ๑.๑ – ๑.๗ มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา อุปสรรคและโอกาส ได้
ข้อสรุป ดังนี้ 
  จุดเด่น 

 ด้ำนผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะในการท างาน     รักการ
ท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ด้ำนครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
ด้ำนผู้บริหำร พบว่า มีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ  สถานศึกษาส่งเสริม

ความสัมพันธ์ ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

จุดทีค่วรพัฒนำ 
ด้ำนผู้เรียน ประมวลได้ว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  

ด้ำนครูผู้สอน สรุปได้ว่า ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 

ด้ำนผู้บริหำร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสม
กับผู้เรียน ท้องถิ่น รวมทั้งการจัดหา ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 โอกำส 
-  ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านแรงงาน  
-  ผู้ปกครองมีความขยัน หมั่นเพียร เสียสละเพ่ือส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพท านาและปลูก

พืชไร่ มีการท าการเกษตรแบบพอเพียง 
  อุปสรรค 

-  สถานศึกษาตั้งอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา ห่างไกลจากตัวเมือง มีถนนอัดลูกรัง ใช้เวลาเดินทางนาน 
-  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 

 ขั้นตอนที่ ๓ ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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~ ๓๘ ~ 

 

การก าหนดวิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนด าเนินงานหลังจากที่ได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา โอกาส และ
อุปสรรคแล้ว วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการปฏิบัติงานในอนาคต การด าเนินงานในขั้นตอนนี้ หากมี
การบริหารจัดการให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมด้วย         ก็จะช่วยให้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากตัวอย่างข้างต้น สามารถน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ ได้ดังนี้ 
  แบบที่ ๑ “ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผู้เรียน มีประสบการณ์ มีความรู้ ทักษะที่จ าเป็น และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิด สถานศึกษามีการบริหารเป็นระบบ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยบุคลากรมืออาชีพและชุมชนมีส่วนร่วม ” 
  แบบที่ ๒  “ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด มี
ผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้า ศรัทธาคุณธรรม น าหลักสูตรสู่มาตรฐาน บริหารเน้นระบบผู้เรียนเป็นส าคัญ สานสัมพันธ์
ชุมชนมีส่วนร่วม รวมครูมืออาชีพ ”  
  พันธกิจ 

๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
    ๑.๑ บริหารจัดการให้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีความสามารถในการคิดตามเป้าหมายของสถานศึกษาก าหนด 
   ๑.๒ จัดระบบองค์กร โครงสร้างบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้สอดคล้อง

กับสภาพท้องถิ่นและผู้เรียน 
   ๑.๓ จัดระบบนิเทศภายใน ให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ วัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี

การใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
  ๒. ครูผู้สอน 
     ๒.๑ จัดท าข้อมูลและก าหนดเป้าหมายผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดของผู้เรียนให้สูงขึ้น  
     ๒.๒ จัดการเรียนรู้ และวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ครอบคลุมพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 
     ๒.๓ ใช้สื่อ แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     ๒.๔ จัดท าสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระบวนการ พัฒนาหลักสูตร 
 
 

เป้ำหมำย 
๑. เด็กมีประสบการณ์และพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๒. ผู้เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสม

เหตุผล  
๕. สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล  
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๗. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น มีสื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๘. ครูผู้สอนจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 



แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุขกร 

 

~ ๓๙ ~ 

 

๙. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน      และ
ภายนอกสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑๐. ครูผู้สอนมีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงและครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตคต ิ

๑๑. ชุมชน ผู้ปกครองและองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๑๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีความพึงพอใจผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      ของสถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ ๔ จัดท ำแผนพัฒนำกำรจดักำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

  การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยทั่วไป
อาจจัดท าได้หลายรูปแบบ แต่องค์ประกอบส าคัญท่ีควรมี ได้แก่  

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเพ่ือแนะน าสถานศึกษาในภาพรวม  
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ส่วนที่ ๓ 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ส่วนที่ ๔ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ระดับองค์กร พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ (ระยะ ๓-๕ ปี)  
ส่วนที่ ๕ การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน ส่วนสุดท้าย คือ ภาคผนวก  

ส าหรับตัวอย่างในขั้นตอนนี้ เป็นการบูรณาการเฉพาะส่วนที่ ๓ และส่วนที่ ๔ โดยใช้ข้อมูลต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ ๑ ถึงขั้นตอนที่ ๓ ดังตัวอย่าง 
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~ ๔๒ ~ 

 

 
ตัวอย่ำง  ส่วนที่ ๔  โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียน พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ ระยะ ๓ ป ี

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๕ 
 

ปี ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์ที ่๑พัฒนา
คุณภาพ 
ผู้เรียน 

๑.โครงการจัดท า
ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
 

- ๑.๑ ร้อยละผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้โดยมีข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล  
๑.๒ ร้อยละครูที่มีการ
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
๑.๓ ร้อยละครูที่ใช้
ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในการพัฒนา
ผู้เรียน 

มฐ.๕ (๕.๑-๕.๔) 
มฐ.๑๐ (๑๐.๖) 
มฐ.๑๒ (๑๒.๓) 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการพัฒนาโดยมี
ข้อมูล นักเรียนรายบุคคล  
๑.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ 
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
๑.๓ ครูร้อยละ ๘๕ ใช้
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ในการพัฒนาผู้เรียน 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ 
๑๐๐ได้รับการพัฒนา
โดยมีข้อมูล นกัเรียน
รายบุคคล  
๑.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ 
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
๑.๓ ครูร้อยละ ๑๐๐ 
ใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลในการพัฒนา
ผู้เรียน 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐
ได้รับการพัฒนาโดยมี
ข้อมูล นักเรียนรายบุคคล  
๑.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ 
จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล 
๑.๓ ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ในการพัฒนาผู้เรียน 

๕,๐๐๐ บาท /  
กลุ่มวิชาการ 
(นางวิไล ชมดี และ
น.ส.ฤดี งามสมบัติ) 

๒.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

(๘กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘กิจกรรม) 
 
 
๒.๑ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
๒.๒ ....... 

๒.ร้อยละผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
๒.๑ ร้อยละผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒.๒ ....... 

มฐ.๕ (๕.๑-๕.๔) 
มฐ.๑๒ (๑๒.๒) 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๖๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒.๒ ....... 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒.๒ ....... 

๒.ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้นตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
๒.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 
๒.๒ ....... 

๒๑,๐๐๐ บาท/  
กลุ่มวิชาการ 
ผอ.รร.และ นาย
อุดม รักงาน 
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~ ๔๓ ~ 

 

ตัวอย่ำง  ส่วนที่ ๔  (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๕ 
 

ปี ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์ที ่๒พัฒนา
คุณภาพ 
การจัดการศึกษา 

๑.โครงการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

- ๑.๒ ร้อยละครูที่จัดการ
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในระดับดีขึ้น
ไป 

มฐ.๕ (๕.๑-๕.๔) 
มฐ.๑๐ (๑๐.๖) 
มฐ.๑๒ (๑๒.๒-
๑๒.๕) 

๑.๒ ครูร้อยละ ๗๕ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญในระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ ครูร้อยละ ๘๕ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

๑.๒ ครูร้อยละ ๙๕ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญใน
ระดับดีขึ้นไป 

๓๕,๐๐๐ บาท /  
กลุ่มวิชาการ 
(นางวิไล ชมดี 
และน.ส.ฤดี งาม
สมบัติ) 
 

๒.โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

- ๒.๑ สถานศึกษามีการ
ประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม  
๒.๒ สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษา ความ
ต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น  
๒.๓ ร้อยละของผู้เกีย่วข้องมี
ความพึงพอใจ 

มฐ.๑-๑๔ 
(ทุกตัวบ่งชี้) 
 

๒.๑ มีการประเมิน
เอกสารและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม  
๒.๒ มีการน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงและ
จัดท าสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
 
 
๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
๘๐ มีความพึงพอใจ 

๒.๑ มีการประเมิน
เอกสารและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
๒.๒ มีการน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุง
และจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
๙๐ มีความพึงพอใจ 

๒.๑ มีการประเมิน
เอกสารและการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 
โดยชุมชนมีส่วนร่วม  
๒.๒ มีการน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุง
และจัดท าสาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่นครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
 
๒.๓ ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 
๑๐๐ มีความพึงพอใจ 

๔๐,๐๐๐ บาท/  
กลุ่มวิชาการ 
ผอ.รร และ นาย
อุดม รักงาน 
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~ ๔๔ ~ 

 

ตัวอย่ำง  ส่วนที่ ๔  (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๕ 
 

ปี ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์ที ่๓ 
เสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

๑.โครงการ 
พัฒนาและใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
 

ฯลฯ 

๑.๑ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาให้
พร้อมใช้ 
๑.๒ ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑.๒ ร้อยละของแหล่ง
เรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาที่พรอ้มใช้ 
 
๑.๒ ร้อยละของผู้เรียน
ที่ได้ใช้แหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ฯลฯ   

มฐ.ที่ ๑ 
(๑.๑,๑.๒,๑.๖) 
มฐ.ที่ ๗ 
(๗.๔,๗.๕) 
มฐ.ที่ ๙ (๙.๓) 
มฐ.ที่ ๑๑ 
(๑๑.๑,๑๑.๓) 
มฐ.ที่ ๑๓(๑๓.๑) 

๑.๑ สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ภายในที่พร้อมใช้
ร้อยละ ๙๐ 
 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนที่ได้ใช้แหล่ง
เรียนรูภ้ายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑.๑ สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ภายในที่พร้อมใช้
ร้อยละ๙๕ 
 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐ ของ
ผู้เรียนที่ได้ใช้แหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑.๑ สถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู้ภายในที่
พร้อมใช้ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๒ ร้อยละ๑๐๐ 
ของผู้เรียนที่ได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 

ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐บาท  
กลุ่มบริหารทั่วไป 
 (นายวินิจ สจัจะ) 

กลยุทธ์ที ่๔  
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของสถานศึกษาให้
โดดเด่น 

๑.โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวนการ
คิดและวัดผล
ประเมินผลที่เน้นการ
คิดระดับสูง 

- ๑.๑ ร้อยละผู้เรียนที่มี
ความสามารถดา้นการ
คิดระดับสูง 

๑.๒ ร้อยละครูที่มีการ
พัฒนาผู้เรียนโดยเน้น
ทักษะการคิดระดับสูง 

 

มฐ.ที่ ๓ 
(๓.๑ -๓.๔) 
มฐ.ที่ ๔ 
(๔.๑-๔.๔) 
มฐ.ที่ ๕  
(๕.๑-๕.๔) 
มฐ.ที่ ๖ 
(๖.๑-๖.๔) 
มฐ.ที่ ๗(๗.๑-๗.๙) 
มฐ.ที่ ๘(๘.๑-๘.๖) 
มฐ.ที่ ๑๔  (๑๔.๑-๑๔.๒) 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ 
มีความสามารถดา้นการ
คิดระดับสูง 

๑.๒ ครูร้อยละ ๘๕ มี
การพัฒนาผู้เรียนโดย
เน้นทักษะการคิด
ระดับสูง 

 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
มีความสามารถดา้นการ
คิดระดับสูง 

๑.๒ ครูร้อยละ ๙๕ มี
การพัฒนาผู้เรียนโดย
เน้นทักษะการคิด
ระดับสูง 

 

๑.๑ ผู้เรียนร้อยละ 
๙๕ มีความสามารถ
ด้านการคิดระดับสูง 

๑.๒ ครูร้อยละ ๑๐๐ 
มีการพัฒนาผู้เรียน
โดยเน้นทักษะการคิด
ระดับสูง 

 

๔๖,๐๐๐ บาท /  
กลุ่มวิชาการ 
(นางลัดดา ดีงาม
และนายวินิจ 

สัจจะ) 
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~ ๔๕ ~ 

 

ตัวอย่ำง  ส่วนที่ ๔  (ต่อ) 

กลยุทธ์ระดับ
องค์กร 

(แผนงาน) 

กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน 

(โครงการ) 

กลยุทธ์ระดับ
โครงการ 
(กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

ของสถานศึกษา 
(มฐ./ตัวบ่งชี้) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ 
ผู้รับผิดชอบ  

ปี ๒๕๕๔ 
 

ปี ๒๕๕๕ 
 

ปี ๒๕๕๖ 
กลยุทธ์ที่ ๕  
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ตามแนวทาง
ปฏิรูป
การศึกษา 
ในทศวรรษที่
สอง 

๑.ส่งเสรมิคนเก่ง
คนดี ศรีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
๒.โครงการ…… 

ฯลฯ 

๑.๑ กิจกรรม    
คนดีศรีชายเขา 
 
 
 
๑.๒ กิจกรรม    
คนเก่งชายเขา  

 
 

ฯลฯ 

๑.๑ ร้อยละของ  
ผู้เรยีนที่เป็นคนดี  
มีคุณค่าของโรงเรียน
ชายเขา 
 
๑.๒ ร้อยละของ  
ผู้เรยีนที่เป็นคนเก่ง 
ของโรงเรียน 
 

ฯลฯ   

มฐ.ที่ ๒ 
(๒.๑-๒.๔) 
มฐ.ที่ ๕ 
(๕.๑-๕.๔) 
มฐ.ที่ ๘ 
(๘.๑-๘.๖) 
มฐ.ที่ ๙ 
(๙.๑-๙.๓) 
มฐ.ที่ ๑๐ 
(๑๐.๖) 
มฐ.ที่ ๑๕ 
(๑๕.๑) 
 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๐เป็นคนดี มีคณุค่า
ของโรงเรียน 
 
 
๑.๒ ผู้เรยีนร้อยละ๗๕
เป็นคนเก่งของ
โรงเรียน 
 

  ฯลฯ 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ 
๙๕ เป็นคนดี มีคุณค่า 
ของโรงเรียน 
 
 
๑.๒ ผู้เรยีนร้อยละ
๘๕เป็นคนเก่งของ
โรงเรียน 
 

ฯลฯ 

๑.๑ ผู้เรยีนร้อยละ 
๑๐๐ เป็นคนดี มี
คุณค่าของโรงเรียน 
 
๑.๒ ผู้เรียนร้อยละ
๙๐เป็นคนเก่งของ
โรงเรียน 

ฯลฯ 
 
 

๓๐,๐๐๐.- บาท  
กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
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~ ๔๖ ~ 

 

 ขั้นตอนที่ ๕ กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 

 

 
 ชื่อแผนงำน(กลยุทธ์ระดับองค์กร) : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ชื่อโครงกำร : ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลเป็นฐาน 
 ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๑ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ มาตรฐานที่ ๑๒ ตัว
บ่งชี้ที่ ๑๒.๒ 

 ผู้รับผิดชอบโครงกำร : ๑. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิชาการ 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
  จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นของสถานศึกษาเปรียบเทียบ

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๒ พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยมีความก้าวหน้าลดลง ( -๐.๕๐ ) กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าลดลงมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        ( -๒.๕๐ ) รองลงมาตามล าดับ 
คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (-๑.๗๘ ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(-๑.๒๓)และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ( -๐.๕๖ ) นอกจากนี้ผลการทดสอบปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา เฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่ได้คะแนนระดับดี มีจ านวนเพียงร้อยละ ๘.๕๙ – 
๑๐.๔๑ รวมทั้งผลการทดสอบ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่าในภาพรวมมี
คะแนนเฉลี่ยรวมเพียงร้อยละ ๕๗.๓๗ มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ถึง ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ใน
ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย เพียงร้อยละ ๕๗.๐๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ จ านวน 
๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินคุณภาพภายนอก (ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
จาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกและรอบสอง พบว่า แม้จะมี
ความก้าวหน้าแต่ก็ยังอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่ง สมศ.ได้เสนอแนะไว้ให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ด้วยข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น กอปรทั้งเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. เป้ำหมำย เชิงปริมำณและคุณภำพ 

 ๓.๑ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๒ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๕๒ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

ตัวอย่างโครงการที่ ๑ กลยุทธ์ที ่๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

แบบปีการศึกษา 
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~ ๔๗ ~ 

 

๓.๓ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๔ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๕๘ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๕ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๗๘ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๖ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๘๒ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๗ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ ทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
๓.๘ ผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกชั้นเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ ๕๒ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับด ี
๔.วิธีด ำเนินกำร / ขั้นตอนด ำเนินกำร 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงาน

โครงการ / เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดท า
ข้อมูลนักเรยีนรายบคุคล การวัด/ประเมินสภาพจริง 

๒๘-๓๐ เม.ย.๕๔ ๗,๐๐๐.-บาท ผอ.รร. / นายอุดม 
รักงาน 

๒.ส ารวจรวบรวม จัดท าข้อมลูนักเรียนรายบุคคล ๑-๕ พ.ค. ๕๔ ๓,๐๐๐.-บาท ครูผูส้อนทุกช้ัน 
๓.วิเคราะห์จดุเด่นจุดด้อยการจดัการเรยีนรู้ของครผูู้สอน

ในภาคเรียน / ปีท่ีผ่านมา 
๖ -๘ พค.๕๔ - ครูผูส้อนทุกช้ัน 

๔. ก าหนดเป้าหมาย วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายบุคคลโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

๑๗ -๑๘ พค.๕๔ - ครูผูส้อนทุกช้ัน 

๕. จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้เพือ่พัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลโดยใช้ข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล 

ตลอดภาคเรียน/
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๖.จัดการเรียนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรู้ ตลอดภาคเรียน/
ปี กศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๗.วัดและประเมินผลตามสภาพจรงิให้สอดคล้อง 
ครอบคลมุตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังท่ีปรากฏใน
แต่ละแผน 

ตลอดภาคเรียน/
ปีกศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๘.บันทึกผลหลังสอนและบันทึกผลการเรียนรูร้ายบคุคลทุก
แผนการจดัการเรียนรู ้

ตลอดภาคเรียน/
ปีกศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๙. ซ่อมเสรมิผู้เรียนรายบุคคล / รายกลุ่มระหว่างเรียนทุก
แผนการจดัการเรียนรู ้

ตลอดภาคเรียน/
ปีกศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๑๐. บันทึกผลความก้าวหน้า /ผลการเปลีย่นแปลง ตลอดภาคเรียน/
ปีกศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๑๑. ปรับปรุง / พัฒนาวิธีการจดัการเรยีนรู ้ ตลอดภาคเรียน/
ปีกศ. 

- ครูทุกช้ัน 

๑๒. จดัท าเครื่องมือและวัดผลประเมินผลปลายภาค / 
ปลายปีใหส้อดคล้องครอบคลมุตัวช้ีวัดที่ต้องการเน้น
หรือผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ผ่านตามเปา้หมาย 

๑๕ส.ค.-๑๕ก.ย.
๕๔ 

๑-๕ กพ.๕๕ 

๕,๐๐๐.-บาท 

๕,๐๐๐.-บาท 

ครูทุกช้ัน 

๑๓. สรุปผล /เขียนรายงานเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา/ 
ปรับปรุงในภาคเรียน/ ปีต่อไป 

๒๐ –๓๐ ก.ย.๕๔   ๕,๐๐๐.-บาท  ครูทุกช้ัน 
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~ ๔๘ ~ 

 

กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ  ผู้รับผิดชอบ 
๕-๑๐ เม.ย.๕๕ ๕,๐๐๐.-บาท 

๑๔. นิเทศติดตาม ประเมิน  ตลอดภาคเรียน 
/ปีการศึกษา 

๑,๐๐๐.-บาท ผอ.รร.  

๑๕. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการประจ าป ี ๑๒ -๓๐ เม.ย. 
๕๕ 

๑,๐๐๐.-บาท  

 

 
 
 
 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 
๖. งบประมำณ  

 งบประมาณ จ านวน ๓๒,๐๐๐.-บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๒๑,๐๐๐.-บาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.บาท) 

  

๗. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   ๗.๑ วิทยากร ( ศึกษานิเทศก์ / ผู้เชี่ยวชาญการจัดท าข้อมูลรายบุคคล ) จ านวน ๒ คน 
   ๗.๒ ครูผู้สอนโรงเรียน 

๘. ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ ร้อยละผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ระดับดี ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

- ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน    
   ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปลาย  
   ภาค / ปลายปรีะดับสถานศึกษา 
 - ส ารวจจ านวน นร.ที่มผีล 
   สัมฤทธ์ิ ฯ ระดับดี ทุกช้ัน ทุก   
   กลุ่มสาระการเรียนรู ้

- แบบทดสอบภาคความรู้ 
ภาคปฏิบตัิ แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบ
ส ารวจผลงาน 

- แบบส ารวจรายการ 

๘.๒ ร้อยละครผูู้สอนที่จัดท าข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล 

- ตรวจสอบแบบข้อมลูนักเรยีน 
  รายบุคคล 

- แบบส ารวจการจัดท าข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล 

๘.๓ ร้อยละครผูู้สอนที่จัดท า
แผนการจดัการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

- ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู ้ - แบบส ารวจการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู ้

๘.๔ ร้อยละครผูู้สอนที่จัดการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู ้

- สังเกต การจัดการเรียนรู้  - แบบสังเกตพฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู ้

๘.๕ ร้อยละครผูู้สอนที่สร้าง
เครื่องมือและวัด/ประเมินผล
สอดคล้องครอบคลมุตัวช้ีวัด
ตามหลักสูตร ฯ 

- ส ารวจการจัดท าเครื่องมือวัดผล 
  ประเมินผล 

- แบบส ารวจรายการ 
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~ ๔๙ ~ 

 

๘.๖ ร้อยละครผูู้สอนที่ซ่อมเสริม
ผู้เรยีนตามสภาพจริง 

- ส ารวจบันทึกสอนซ่อมเสริม  
- สังเกตการสอนซ่อมเสริม  
 
 

- แบบส ารวจรายการ 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 
๘.๗ ร้อยละผู้เรียนท่ีมผีลการเรียน

ก้าวหน้า 
- ส ารวจจ านวนผู้เรยีนที่มีผลการ 
  เรียนก้าวหน้า 

- แบบส ารวจรายการ 

๘.๘ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 - ส ารวจ /สอบถามความพึงพอใจ - แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 ๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๙.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๙.๒ สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบ 
 ๙.๓ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๙.๔ ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๕ มีการจัดการเรียนรู้และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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~ ๕๐ ~ 

 

 
 
 
ชื่อแผนงำน : พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ชื่อโครงกำร : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
ลักษณะโครงกำร : โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ ๒ 

สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : มาตรฐานที่ ๙  ตัวบ่งชี้ที่   ๙.๑-๙.๓ 

                                                                      มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐.๑-๑๐.๖  

                                                                 มาตรฐานที่ ๑๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑.๑-๑๑.๓  

ผู้รับผิดชอบโครงกำร :  

กลุ่มที่รับผิดชอบ : กลุ่มวิชาการ/ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป  
 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๔ 

มาตรา ๒๗ - มาตรา ๓๐ สรุปได้ว่าให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดท าสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับ
สภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือมุ่งพัฒนาคนให้มีความ
สมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ให้สถานศึกษา
ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้มีเลือกสรรภูมิปัญญา วิทยากร วิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนา ตลอดจนให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ๑๔(๒)(๔)(๘) ระบุให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดท า ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายเขาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ สรุปได้ว่ามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยก้าวหน้าลดลง ( ตามล าดับ-๒.๕๐ ,-๑.๗๘ และ -๑.๒๓) เมื่อพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกและรอบท่ี ๒ เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า สมศ.เสนอแนะให้
มีการประเมินหลักสูตรให้ครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การประเมินเอกสารหลักสูตร การ
น าไปใช้และความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนรวมทุกฝ่ายก่อนด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุง ซึ่งจะ
ช่วยให้ได้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและพัฒนาผู้เรียนได้เหมาะสมกับความสามารถ ความ
ถนัดและความสนใจมากยิ่งขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
เป้าหมายสถานศึกษา ผู้เรียนและความต้องการของท้องถิ่น 
 ๒.๓ เพ่ือให้สถานศึกษามีสื่อ จัดประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ 

ตัวอย่างโครงการที่ ๕ กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แบบปีงบประมาณ 
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 ๒.๔ เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
๓. เป้ำหมำย 
 ๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  ๓.๓.๑ ประเมินเอกสารหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓.๓.๒ จัดท าแบบประเมินหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย แบบส ารวจเอกสาร
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอน แบบสอบถามความคิดเห็น/ความ
พึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตร จ านวน ๑๐๐ ชุด 
  ๓.๓.๓ ประเมินปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทุกชั้น 
  ๓.๓.๔ ครูผู้สอนโรงเรียนชายเขาทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินเอกสารหลักสูตรทุกขั้นตอน 
  ๓.๓.๕ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 
๒๐ คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๓.๓.๖ รายงานผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน ๒๐ เล่ม 
 ๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 ๓.๒.๑ แบบประเมินหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒.๒ หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เหมาะสมสอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษา 
  ๓.๓.๓ หลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น 
  ๓.๓.๔ สถานศึกษามีสื่อการจัดประสบการณ์เรียนรู้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ๓.๓.๕ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 
 
 
 
๔. วิธีด ำเนินกำร 

ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผนการ

ปฏิบัติงาน 
๔ ต.ค. ๕๓ ๕๐๐.-บาท ผอ.รร.และ นาย

อุดม รักงาน 
๒. จัดท าแบบประเมินหลักสตูร ฯ ๕-๑๐ ต.ค.๕๓ ๒,๐๐๐.-บาท 
๓. หาประสิทธิภาพ / ปรับปรุงเครื่องมือ ๑-๑๒ พ.ย.๕๓ ๓,๐๐๐.- บาท 
๔. ประเมินเอกสารหลักสูตร ๑๗-๒๐ พ.ย.๕๓ ๑,๕๐๐.- บาท 
๕. ประเมินการน าไปใช้ / ความพึงพอใจ ๒๒-๓๐ พ.ย.๕๓ ๕๐๐.- บาท นายอุดม/นาย

วินิจ ๖. สรุปผลการประเมินหลักสตูร  ๑-๑๐ ธ.ค.๕๓ ๕๐๐.- บาท 
๗. จัดท ารายงานผลการประเมินหลักสูตร ๑๓-๒๕ ธ.ค.๕๓ ๕๐๐.- บาท 
๘. ประชุมชี้แจง/วางแผนปรับปรุงหลกัสูตรฯ ๒๗-๒๘ ธ.ค.๕๓ ๕๐๐.- บาท ผอ.รร.และ นาย

อุดม รักงาน 
๙. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
๑๐-๓๑ม.ค.๕๔  ๔,๕๐๐.- บาท นายอุดม/นาย

วินิจ 
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ที ่ รำยกำร/กิจกรรมส ำคัญ ระยะเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
๑๐. จัดพิมพ์ร่างเอกสารหลักสตูรฉบับปรับปรุง ๗-๒๕ ก.พ.๕๔ ๕,๐๐๐.- บาท ครูผูส้อน

ภาษาไทย/วิทย์/ 
ภาษาอังกฤษทุก
ช้ัน 

๑๑. ทดลองใช้หลักสูตรฯฉบับปรับปรุง ๑๖พ.ค.-๓๐ 
ก.ย.๕๔ 

๒,๕๐๐.-บาท 

๑๒. หาประสิทธิภาพหลักสูตรฯ/ประเมินหลักสูตร
ตามเป้าหมายเชิงคุณภาพ 

๑๖พ.ค.-๓๐ ก.ย
๕๔ 

๒,๐๐๐.-บาท นายอุดม/นาย
วินิจ 

๑๓. สรุป/รายงานผลการพัฒนาหลักสตูร ๒๐-๓๐ ก.ย.๕๔ ๒,๐๐๐.-บาท 
รวมงบประมาณเป็นเงิน ๒๐,๕๐๐.-บาท  

 
๕. ระยะเวลำด ำเนินกำร  

๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ 
๖. งบประมำณ  

เงินงบประมาณปี ๒๕๕๔  จ านวน ๒๐,๕๐๐.-บาท  (สองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
๗. หน่วยงำน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  ๗.๑ วิทยากร ( ศึกษานิเทศก์ / ผู้เชี่ยวชาญการจัดท าหลักสูตร) จ านวน ๒ คน 
  ๗.๒ ครูผู้สอนโรงเรียน   

๗.๓ ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวมจ านวน 
๒๐ คน 

 

๘. ระดับควำมส ำเร็จ  
ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เคร่ืองมือ 

๘.๑ หลักสตูรสถานศึกษา สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)เหมาะสม
สอดคล้องกับเปา้หมายของสถานศึกษา 

- ส ารวจความคดิเห็น
เกี่ยวกับความสอดคล้อง
จากผู้เช่ียวชาญ  

- แบบส ารวจรายการ  

 ๘.๒ หลักสตูรสถานศึกษา สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ
ท้องถิ่น 

- สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรยีนและผู้แทนชุมชน/
ท้องถิ่น 

- แบบสอบถามความ
คิดเห็น 

๘.๓ สถานศึกษามสีื่อการจดัประสบการณเ์รียนรู้
เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรู ้

- ส ารวจการผลติ ใช้สื่อ การ
จัดหา/ใช้ แหล่งการเรยีนรู้
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- แบบส ารวจการผลิต ใช้
สื่อ การจัดหา/ใช้ แหล่ง
การเรยีนรู้และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๘.๔ ร้อยละครผูู้สอนที่จัดประสบการณ์เรียนรู้
เหมาะสม และเอื้อต่อการเรยีนรู้ 

- สังเกต การจัดการเรียนรู ้ - แบบสังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรยีนรู ้

๘.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้มสี่วนร่วมหรือ
ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักสตูรฯ 

- ส ารวจ/สอบถามความ
คิดเห็น 

- แบบส ารวจ/สอบถาม
ความคิดเห็น 

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ๙.๑ สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
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 ๙.๒ สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ๙.๓ มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  ๙.๔ มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
  ๙.๕ ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๕ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 
        (                                   ) 
ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

     (                                  ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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